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Totalløsninger til professionel 
overfladebehandling

cepturbanken hos Tikkurila 
Coatings i Finland. I samme 
øjeblik en ny farvenuance de-
signes, vil den således være til-
gængelig for kunder med eget 
toneranlæg.” 

Nyt unikt Tikkurila  
Farvesystem

”I samarbejde med RAL-Insti-
tuttet i Tyskland vil Tikkurila 
og Temaspeedforhandlerne 
primo 2011 lancere den helt 
nye RAL EFFEKT/METAL-
LIC Collection til rådgivende 
ingeniører og arkitekter. Med 
systemet, der er en markant 
videreudvikling af det tradi-
tionelle RAL EFFEKT format, 
får vi udvidet vores mulighed 
for at udvikle individuelt desig-
nede farvenuancer og effekter 
til vore brugere. Det nye tone-
system tilbydes også kunder 
med eget toneanlæg. 
Lysegaard Temaspeed Cen-
ter er endvidere forhandler af 
STANDOX autolakker.

Den alsidige og dyna-
miske leverandør med 
hjemsted i odense er 
en del af det interna-
tionale Temaspeed-
netværk, som den 
finske koncern Tikkuri-
la coatings har opbyg-
get. Forhandlernettet 
består af 253 forhand-
lere i 23 forskellige 
lande. 

”Lysegaard Temaspeed Cen-
ter ApS blev grundlagt i 2005. 
Geografisk dækker vi Fyn og 
det midtjyske område. ”fortæl-
ler indehaver Ib Lysegaard. 
”Medarbejderstaben tæller 

også en salgstekniker, en tone-
mester, en chauffør, en boghol-
der samt en regnskabsmedar-
bejder. Vi er et moderne firma, 
der lægger vægt på tætte re-
lationer og sparring med kun-
derne. Lysegaard Temaspeed 
Center har egen varedistribu-
tion, og vores chauffør kører to 
gange dagligt i det fynske og 
nærjyske område. Vi leverer i 
kvanta fra 1 liter til 1000-vis 
af liter.”   

Maling til stort og småt

”I kraft af vores på én gang 
brede og højt specialiserede 
produktsortiment indenfor 
træ, metal, glasfiber og plast 
appellerer vi til en bred vifte af 
professionelle kunder. Når det 
gælder overfladebehandling af 
træ, omfatter kundekredsen 
aftagere inden for møbelpro-
duktion, køkken- og vindues-
produktion og inventarsnedke-
ri. På metalområdet anvendes 
vore produkter typisk til la-
kering af porte og branddøre, 

containere, trapper og dele til 
vindmøller. Vi spænder bredt 
og kan klare alt indenfor korro-
sionsbeskyttelse, idet vore sy-
stembeskrivelser er godkendte 
i henhold til ISO 12 944-5.”     

Ny revolutionerende  
produktserie

”Med Polyurethan-systemet 
NOVIPUR kan vi præsentere 
en ny og revolutionerende pro-
duktserie til indendørs brug 
målrettet møbelindustrien og 
køkkenproducerende virksom-
heder. I dette system kan det 
færdige produkt fremstå i spek-
tret fra mat-look til højglans. 
Serien omfatter klarlakker og 
pigmenterede produkter, som 
kan tones i 198.000 forskellige 
nuancer. Produktet er ridse-
fast og har stor slidstyrke.” Da 
NOVIPUR ikke afgiver formal-
dehyd, er der ingen lugtgener 
efter afhærdning.     

Komplette toneanlæg til 
industrien

”Netop nu oplever vi at vore 
industrikunder har en stigende 
interesse for komplette tone-
anlæg. Når toneanlægget er 
installeret hjemme på værkste-
det, kan kunden tone i alle vore 
kvaliteter i netop den nuance 
og mængde som ønskes. 
Den 1. januar 2011 introduce-
res en helt ny onlineløsning, 
der sætter kundeanlæggene 
i direkte forbindelse med re-

Lysegaard Temaspeed center ApS · Hjallesegade 51 · 5260 odense S · Tlf. 63 12 12 32
info@lysegaard.dk · www.lysegaard.dk

Ekspedition: Mandag-torsdag kl. 7.00-15.30 og fredag kl. 7.00-15.00

Professionel 
overfladebehandling
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VigersleV-lunde
din fagmand indenfor:

minigraver - rendegraver - Bæltemaskine
Containere udlejes

Udgravning af grunde
Levering af sten og grus
Kørsel med kran og grab

Kørsel med lastbil 8x4 med kærre
Kørsel med pressenings lad og truck
Kørsel med lastbil 6x2 med hænger

SønderSøvej 352
vigerSLev,

5471 SønderSø
TLf. 64 89 12 50

www.vigerslevlunde.dk

vognmandsforretning apS
Transport & affaldscontainer 
– den lokale specialist

Kørsel med korn, foderstoffer og 
grise for landmænd og hobby-
folket, eller levering af brændsel 
som eksempelvis træpiller på 
paller eller blæst af hører også 
til aktiviteterne.
I vintertiden nyder borgerne 
også godt af vognmands- og en-
treprenørforretningen. Så kører 
den naturligvis med sneplov.
Søsterselskabet Lunde Vogn-
mandsforretning ApS udlejer 
affaldscontainer som anvendes 
til brandbart, pap og papir m.v. 
i form af minicontainer (400l, 
600l og 800l) og vipcontainer 
(6m3 – 16m3)

Vigerslev - Lunde Vogn-
mandsforretning ApS 
er både transportør og 
entreprenør. Renova-
tion, nedbrydning og 
levering af brændsel 
også del af service.

Mange års god erfaring med 
vognmandskørsel og entre-
prenørarbejde, faktisk siden 
1950’erne, betyder, at Vigerslev 
- Lunde Vognmandsforretning 
i dag leverer hurtig og effektiv 
service.

- Vi tilbyder næsten alt indenfor 
transport og kørsel, både små 
og store opgaver. Og vi arbejder 
målbevidst på at fremstå som 
en kvalitetsbevidst vognmand, 
forklarer medindehaver Kim 
Madsen.
Kvalitetsarbejde til konkurren-
cedygtig pris, overholdelse af 
aftalte betingelser og leverings-
tider er andre kendetegn ved 
Vigerslev - Lunde Vognmands-
forretning.
- Vi har de seneste to år kørt 
med containere til Nordfyns 
Kommunes tre genbrugsplad-
ser. Vi kører også med grus, 
sten og jord - og samarbejder 

med autoriseret kloakmester, 
murer- og tømrermestre, fort-
sætter Kim Madsen.
Vigerslev - Lunde Vognmands-
forretning udlejer også contai-
nere og løser vidt forskellige 
jord- og entreprenøropgaver 
med egne gravemaskiner. Ned-
brydning og eksempelvis 
drænarbejde hos landmænd er 
nogle eksempler. Udgravning 
til gyllebeholdere og bygge-
grunde samt anlæg af flisebe-
lægning er andre.
- Samtidigt er det vigtigt, at vi 
minimerer enhver anledning til 
reklamation og misforståelse, 
så vores kunder får en god op-
levelse, tilføjer medindehaver 
Kim Madsen.

Salg af maling til 
private Samt erhverv

Malermester
Bjarne Toft Hansen ApS

Sjællandsvej 4 · 5400 Bogense
Tlf. 64 44 12 05 / 40 44 21 19

 
Danske 
Malermestre
Garanti på kvaliteten

Vigerslev - Lunde Vognmandsforretning ApS
Søndersøvej 352 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 12 50

www.vigerslevlunde.dk · vigerslevlunde@lundevmf.dk
Lunde Vognmandsforretning ApS

Lunde Bygade 36 · 5450 otterup · Tlf. 65 95 50 59
www.lundevmf.dk · lundevmf@lundevmf.dk
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Finans: Hjulene ruller 
igen fremad

- Det er nogle af de aktivitets-
områder, som vi sætter ekstra 
fokus på i det kommende år, 
slutter Claus Krog Nielsen, 
Nordfyns Finans.
Nordfyns Finans finansierer 
drifts- og anlægsmidler til 
transport-, landbrugs- og en-
treprenørvirksomheder på lea-
singbasis.

Nordfyns Finans A/S
Adelgade 49

5400 Bogense
Telefon 59 48 95 55

www.nordfynsfinans.dk

Nordfyns Finans, dat-
terselskab af Nord-
fyns Bank, ser igen 
positive takter. – Vi 
er over det værste, 
lyder det fra salgschef 
claus Krog Nielsen.

Hos Nordfyns Finans lyder 
mottoet ”Lille og vågen er 
bedre end stor og …«.
Finansieringsselskabet, der 
er 100 pct. ejet af Nordfyns 

Bank, blev etableret i 1980. 
Derfor har medarbejderne alle 
stor erfaring indenfor den fi-
nansielle sektor, der kommer 
kunderne til gode i form af se-
riøs og værdifuld rådgivning.

Hurtig service

- Nu ser vi positivt på fremti-
den igen. Vi har brugt meget 
tid de sidste år på at hjemtage 
udstyr fra finanskrisens kon-
kurser. Men det sidste trekvart 
år er hjulene heldigvis begyndt 
at rulle igen. Vi er altså over 
det værste i finanskrisen og er 

begyndt at se positivt fremad, 
udtaler salgschef Claus Krog 
Nielsen, Nordfyns Finans.
En af de store fordele ved 
Nordfyns Finans’ størrelse er, 
at firmaet ikke har langt fra 
tanke til handling. Det sikrer 
kunderne korte svartider, helt 
ned til 24 timer.
Nordfyns Finans vurderer lø-
bende nye tiltag, blandt andet 
privatleasing og leasing på 
forholdsmæssig registrerings
afgift(flexleasing) samt forsik-
ringsordninger tilknyttet det 
leasede udstyr.

Adelgade 49 | DK-5400 Bogense 

Direkte tlf. 59 48 95 55
www.nordfynsfinans.dk · info@nordfynsfinans.dk 

Morten Larsen
Mobil 23 30 03 50

Claus Krog Nielsen                                     
Mobil 21 43 45 40
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AcT Innovation ApS  
El- og Alarmekspert

kunderne, så vi sammen fin-
der optimale løsninger, tilføjer 
Anders Petersen.
ACT Innovation rådgiver også 
erhvervs- og privatkunder 
med optimal og økonomisk ud-
nyttelse af energi. Eftersyn af 
elinstallationer, eksempelvis i 
forbindelse med køb og over-
tagelse af bolig og erhvervs-
ejendom eller mistanke om 
ulovlige og måske brandfarlige 
installationer, udføres også.

AcT Innovation ApS 
er netop godkendt af 
brancheforeningen 
Forsikring og Pension 
som leverandør og 
montør af avancerede 
alarm- og sikringsløs-
ninger.

Siden åbningen i 2002 har den 
nordfynsk elvirksomhed ACT 
Innovation udviklet sig markant 

og utraditionelt i flere retninger 
via bevidst specialisering inden 
for elinstallation, automation og 
industriel IT til alle erhvervs- og 
privatkunder. Med 22 ansatte 
er der samtidigt det største af 
sin slags på Nordfyn.

Alarm og sikring

- Siden januar 2008 har vi til-
svarende opbygget stor kom-
petence på området alarm og 
sikring. En indsats der i sep-
tember i år er understreget 
ved vores certificering hos 
brancheforeningen Forsikring 
og Pension. Som én af blot ni 
fynske firmaer, fortæller diplo-
mingeniør Anders Petersen, 
der sammen med aut. elinstal-
latør Carsten Riisbjerg ejer 
ACT Innovation.

Kompromisløs service

Holdningen er klar. ACT In-

novation satser konsekvent på 
kvalitetsbevidst, kompetent og 
troværdig service. Inklusive 
hurtig udrykning når der er 
behov for det. ACT Innovation 
sælger og monterer derfor kun 
alarmanlæg med abonnement 
til erhvervs- og privatkunder. 
Anlæg der eksempelvis inklu-
derer video og tågekanoner. 
Alt andet giver falsk tryghed, 
hvis alarmsignalet ikke fører 
til kontrolcentral, som hurtig 
kontakter enten naboer, fami-
lie, nærmeste omgangskreds, 
vagtfirma eller politi.  

Al slags installation

- Vi er et kvalitetsbevidst fir-
ma, der tilstræber optimale 
løsninger for vores kunder. 
Derfor udfører vi alle former 
for erhvervs- og boliginstal-
lation, lys, kraft og IHC efter 
ønske. Vi vejleder grundigt 

Blangstedgårdsvej 3 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 15 99 35 · odense@garant.nu · www.okgulve.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-17.30 · Fredag kl. 10-18 · Lørdag kl. 10-14

Gulve, tæpper, gardiner og markiser
til erhverv og private

2000 m2 udstilling

Uanset dit ønske og behov, har vi den helt rigtige og professionelle løsning

til din bolig og dit erhverv. Vi har det største udbud af de mest moderne designs,

i de skønneste og mest slidstærke materialer der findes.

Trægulve Gardiner – egen systue Tæpper Klinker og vinylgulve

AcT Innovation ApS

Søndergade 35
5450 otterup

Kallerupvej 60
5260 odense M

Telefon 64 82 18 45
www.actinnovation.dk
act@actinnovation.dk
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Mekonomen – så kører det 
til at udføre og godkende om-
syn af alle bilmærker.
- Vi arbejder kontinuerligt på at 
holde en høj standart, både når 
det gælder værktøj og efterud-
dannelse. Vi har også fået en 
grøn smiley af Arbejdstilsynet 
for godt arbejdsmiljø, lyder det.

Køb og salg af brugte biler sup-
pleres af Autoteknik Særslevs 
attraktive tilbud om leasing via 
Accept Auto.

Autoteknik Særslev 
ApS leverer slidstærk 
lokal autoservice, godt 
bakket op af Skandina-
viens største autogros-
sist med tre års garanti 
på reservedele.

Niels Møller rundede i septem-
ber 20 år som kendt lokal me-
kaniker og indehaver af Auto-
teknik Særslev.

- I 2005 blev vi det første fynske 
autoværksted i Mekonomen-
kæden. Det betyder blandt an-
det, at vi giver tre års garanti 
på reparationer og reservedele. 
Har kunderne brug for det, 
kan de også låne en kundebil i 
forbindelse med vores service, 
fortæller Niels Møller.

Værdifuld garanti 

Kunderne hos Autoteknik 
Særslev får altså kvalitetsar-
bejde og reservedele til yderst 
konkurrencedygtig pris. Uan-

set bilmærke bevarer kunderne 
samtidigt en eventuel fabriks-
garanti og får samtidigt et 
værdifuldt og gyldigt stempel i 
deres servicebog.
- Foruden autoservice, og op-
gaver som eksempelvis repa-
ration af skader, olie- og dæk-
skift, laver vi også biler klar til 
syn, fortsætter indehaver Niels 
Møller. 

omsyn og leasing

Autoteknik Særslev er også 
certificeret af Trafikstyrelsen 

Autoteknik Særslev ApS · Vestergade 81 · Særslev · 5471 Søndersø · Telefon 64 84 11 80
www.autoteknik-saerslev.dk · saerslev@autoteknik.dk

»Smeden«
Krisen kradser 

– ja, men hvorfor så ikke spare hvor du kan...

Hos Nordfyns Brolægning startede vi i 2008 vores egen smedebil/servicevogn. Det var set i lyset af, at vi selv var fyldt 
op af andre værksteders tillæg på diverse biler og varer. Så nu tilbyder vi vores erfarne smed – Lars – til reparation af 
alt indenfor smedebranchen. Dette tilbydes til en fordelagtig timepris, og ikke andet… Her er ingen tillæg for service-
vogn, o.l.  Lars er af uddannelse landbrugsmaskinmekaniker, og kan lave alt indenfor denne del af verdenen. Han har 
også monteret kørestoleramper som på billedet, diverse monteringsarbejde på IKEA, smedearbejde i Promenadebyen  i 
Odense, repareret entreprenørmaskiner, havetraktorer, brændekløvere og ja, stort set alt hvad der kan gå i stykker…

Alt reparation af værktøj, maskiner,
landbrugsmaskiner o.l. til yderst rimelige priser.

Ingen ekstra tillæg for service vogn o.l.

Vi reparerer hos dig eller hos os 
– valget er dit

Direkte tlf. 30 36 60 92
Sandvadgyden 30 · 5471 Søndersø

u Hydraulik
 
u Svejsning
 
u Reparation
 
u Smedearbejde
 
u Montage
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Solens stråler 
luner budgettet 

Blandt opgaverne er stikord 
som:
Totalentrepriser, Belysning, 
indeklima, alarm og sikring, 
nybyggeri, renovering, Lysle-
der og fiber installationer, var-
mepumper, alt til landbruget, 
PLC styringer, salg og repara-
tion af hvidevarer, intelligente 
boliginstallationer- IHC, cen-
trale støvsugere, genveks og 
ventilation, tele og data. Spe-
cialopgaver udføres også. 
Nordfyns El er medlem af 
TEKNIQ. Det giver kunder 
betryggende sikkerhed og ga-
ranti via ELFO Garanti, en 
garantiordning der dækker 
udgifter op til 150.000 kr.

Nordfyns EL ApS 
leverer og monterer 
topmoderne effektive 
solceller, der luner i 
budgettet med billig 
el. En investering der 
tjener sig hjem.

Private boligejere, erhverv 
og boligforeninger er oplagte 
kunder til nye højeffektive sol-
celler, der også producerer el i 
gråvejr.
- Elpriserne stiger jo år efter 
år. Den bekymring slipper 
kunderne for, når de investe-
rer i topmoderne solceller fra 
Blue Lime Solar, fortæller 
Brian Jakobsen, indehaver af 
Nordfyns El.

optimering

Den attraktive mulighed for 
egen elproduktion er blot en 
af flere veje til at optimere sit 
energiforbrug i samarbejde 
med Nordfyns El. 
- Vi laver alt i energioptime-
ring, også varmepumper. Vi 
er netop blevet KSO-certifi-
ceret til at installere de stør-
ste solcelleanlæg samt VPO-

certificeret til at montere og 
håndtere kølemidler og var-
mepumper, tilføjer indehaver 
Brian Jakobsen.  

Stor forespørgsel

Nordfyns El har stor fore-
spørgsel fra kunder, og de er 
altid velkomne til at komme 
forbi og se Nordfyns El’s eget 
anlæg og få en snak om de be-
sparelser og muligheder, der er 
for deres forbrug.  
Nordfyns El arbejder konstant 
på at levere seriøs og kvalitets-
bevidst service og rådgivning. 
Virksomheden udfører alle 
tænkelige elopgaver med fokus 
på kvalitet til absolut konkur-
rencedygtige pris. Samtidigt er 
overholdelse af aftalte betingel-
ser og leveringstider en selvføl-
ge, vi kommer over hele Fyn, så 
vi er også i dit lokalområde.

Nordfyns El ApS · Huggetvej 151 · 5400 Bogense · Telefon 64 81 28 17 · www.nordfyns-el.dk · bjakobsen@tdcadsl.dk

skilteProfiltøj tryksagerreklame design

Leverandør tiL erhverv, institutioner & foreninger - ring 6472 3588 - Lindevænget 1 - 5620 gLamsbjerg - www.tryksen.dk
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Kalendertilbud
Få dig og dine kunder godt ind 
i det nye år:

- A5 bordkalendere
- Vægkalendere (24x34 cm)
- Vægkalendere (49x34 cm)

Se priser på: www.tryksen.dk

Kuglepenne 
med tryK pÅ!
500 kuglepenne m/ 
tryk i 1 farve.

fra kr. 1.480,-

Lad os “KicKstarte” 
din nye virksomheds 
identitet!

smart lysestage
Lysestage i eg og metal, 
byggesæt.

Mål: 400 x 50 x 400 mm
Emballage: Giftbox

 kr. 183,-

Ønsk god jul & 
godt nytår med et 

juleKort
Få dit personlige julekort

A5 dobbeltkort 4+1

250 stk. kr. 1.998,-
500 stk. kr. 2.398,-
1000 stk. kr. 2.798,-
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så får kunderne altid en pro-
fessionel rådgivning.

Det seneste års tid har direk-
tør Carsten Schjoldager været 
indehaver af CS Klimatek-
nik, dansk eneforhandler af 
centrale og decentrale klima-
tekniske løsninger fra den in-
ternationale mærkevarepro-
ducent GEA.

Kun erhverv

- Vi leverer udelukkende kli-
matekniske løsninger til det 
danske erhvervsliv i form af 
decentrale produkter som 
varmeventilatorer, fancoils og 
køleaggregater, samt centrale 
produkter som f.eks. luftbe-
handlingsaggregater, forkla-
rer direktør og diplomingeniør 
Carsten Schjoldager. 

27 år i  
ventilationsbranchen

Han har de seneste 27 år haft
sin gang i ventilationsbran-

chen hos forskellige danske 
som udenlandske ventilations-
producenter, både som salgs-
ingeniør, salgschef og direktør 
og heraf de seneste fem år som 
salgsdirektør hos GEA Klima-
teknik, inden GEA for at til-
passe deres repræsentation i 
Danmark til markedet, tilbød 
ham at åbne egen virksom-
hed som dansk eneforhandler 
af GEA’s produkter. Dermed 
bragte han mange års erfa-
ring i salg og dimensionering 
af klimatekniske produkter 
med over i sit nye firma.

Sikker kvalitet

- VVS-installatører, VVS-
grossister, ventilationsfirma-
er, hovedentreprenører, bereg-
nere og rådgivende ingeniører 
er vores typiske samarbejds-
partnere hos CS Klimateknik. 
Samarbejdspartnere der ny-

der godt af en god rådgivning 
og den store sikkerhed for le-
vering og produktkvalitet via 
GEA’s produkter, fortsætter 
Carsten Schjoldager.
CS Klimateknik overtog som 
nævnt forhandlingen af GEA 
Airtreatment produkter i 
Danmark sidste år. GEA er en 
af de største europæiske leve-
randører af komponenter til 
luftbehandling. Produkterne 
kendetegnes af stor kvalitet 
og høj teknisk standard og 
fremstillet på syv fabrikker 
rundt i Europa.

Stor knowhow

CS Klimatekniks medarbejde-
re har mange års erfaring in-
denfor GEA-koncernen og det 
danske ventilationsmarked 
generelt. Uanset det drejer sig 
om centrale ventilationsenhe-
der eller decentrale enheder, 

MultiMAXX ®
Varmeventilator

Multi Flair
Varmeventilator

Viento 
Lufttæppe

RoofJETT
Tagventilator

Flex-Geko
Fancoil til køl og varme

Cassette-Geko
Fancoil til køl og varme

COM4plus/CAIRplus
Luftbehandlingsaggregat

ATpicco                                                       
Luftbehandlingsaggregat

CS Klimateknik tilbyder hermed skræddersyede løsninger til de vidt forskellige krav, som kunderne stiller.
Dermed fungerer både arbejdsmiljø, medarbejdere og fysiske rammer optimalt. 

CS Klimateknik’s refenceliste tæller blandt andet Lalandia Billund, Copenhagen Towers Hotel og 
Field’s Butikscenter i Ørestaden, Bryggen Butikscenter i Vejle, Comwell Kellers Park Hotel i Brejning nær Vejle, IKEA i Odense 

samt mange af NETTO’s butikker over hele Danmark.

CS Klimateknik er medlem af brancheforeningen Dansk Ventilation, der arbejder for godt indeklima og bedre trivsel.

cS Klimateknik ApS, GEA Airtreatments danske eneforhandler, leverer topprofessionel  
mærkevarekvalitet til erhvervskunder landet over

Jernbanegade 32
5450 otterup

Telefon 38 88 70 70
www.cs-klimateknik.dk
info@cs-klimateknik.dk

Godt indeklima, 
bedre trivsel
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             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 

Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

 

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka

Rødbrun

Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

 

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka

Rødbrun

Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

 

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka

Rødbrun

Bevar værdien 
af dit tag

Rådgivning før igangsætning
Hvad enten det drejer sig om tagrenovering, nye vinduer 
og døre,  om- og tilbygning eller blot en ny tagrende så 
kan du trække på vores erfaring og byggefaglige kom-
petencer, når den rigtige løsning skal vælges. 

Tilbudsgivning
Du får et specificeret tilbud, så du kan vurdere pris på 
materialer og håndværk. Så har du sikkerhed for at bud-
gettet holder og at der ikke kommer overraskelser.

Tidsplan
Sammen med dig laver vi en tidsplan for byggeriets 
forskellige faser, der tilgodeser dine ønsker.

Løbende dialog
Vi har en løbende dialog med dig i arbejdsperioden,  
så du kan følge arbejdet og justere, hvis det ønskes.

Oprydning/aflevering
Når vi siger færdigt arbejde betyder det helt færdigt 
arbejde inkl. oprydning og fjernelse af overskydende 
materialer og affald. Det er en del af vores kvalitets-
koncept.

Vedligeholdelsesaftale
Hvis vi har renset og malet dit tag eller lagt nyt tag, 
tilbyder vi at tilse taget med jævne mellemrum og evt. 
give det en algebehandling, der yderligere forlænger 
tagets levetid.

A-Z Tagteknik giver 
 dig tryghed i hele 
arbejdsprocessen

Når du vælger A-Z Tagteknik til at udføre din 
byggeopgave, vil vi gerne give dig størst mulig 
tryghed i byggeprocessen. Derfor har vi en plan, 
der sikrer, at du kan blive informeret og at der 
ikke kommer overraskelser i byggeperioden.

...og få tryghed i hele arbejdsprocessen

Selv om taget ser slemt ud på overfladen,  
vil det i de fleste tilfælde kunne betale sig  
at få det renset og malet. Vi er medlem af  
BYG GARANTIORDNINGEN, der sikrer dig  
5 års skriftlig garanti på renoveringen. 

Erfaringen viser, at den topprofessionelle behand-
ling forlænger tagets levetid med 15-20 år.

Vi har mere end 20 års  
erfaring med både maling  
af tage og udskiftning af tagbe-
lægninger. 

Brug os som rådgiver og få den 
løsning, der passer bedst til dit 
hus. 

Renset og malet...

Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

 

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka

Rødbrun

Konkurrencedygtige  priser på renovering eller nyt !



 11

             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 

Vil du have nyt tag?

…og kunne sove roligt om natten

Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

 

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka

Rødbrun

             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 

             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 

             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 

             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 

             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 

             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 

             ...og kunne sove 
roligt om natten

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 

Din garanti for et godt resultat

Decra tage 

- det stærkeste tag du kan vælge 
med 30 års garanti og 15 års 
udførelsesgaranti.

Tegltage 

- kan udrette underværker 
både kosmetisk og funktionelt.

Cementtagsten 
- med acrylbehandlet overside 
modvirker algedannelse.

Fibercement 
- det mere miljøvenlige alternativ 
til de gamle eternittage.

Tagpap 
- løsningen til den helt moderne
arkitektur med rene og skarpe 
linier.

Se mere på www.aztagteknik.dk

Mere end 20 års erfaring. Brug os som rådgiver og få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. Vi er medlem af BYGGARANTIORDNINGEN, der sikrer dig 

5 års skriftlig garanti på renoveringen. Op til 30 år på materialerne. 

             ...og kunne sove 

Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

A-Z Tagteknik har mange års 
erfaring med alle typer tage

Vil du 
have nyt tag? 



12

Fleksibilitet bøjet i stål
Plade- og rørarbejde samt 
montage og konstruktion i 
både jern, rustfrit stål, alumi-
nium og kobber hører til opga-
verne.
Det gør alle former for svejse-
opgaver med certifikat inden 
for kraft, varme, industri og 
fødevare samt sorte rør også. 

cM STÅL & MoNTAGE 

APS udfører alle 

smedeopgaver i jern, 

rustfrit stål og alumi-

nium samt rørarbejde 

og montage. 

Stor fleksibilitet i forhold til 
løsning af opgaver og tilhø-
rende kundeservice. Det er én 
af de stærkeste sider hos mak-
kerparret Claus Nielsen og Mi-
chael Frederiksen, indehavere 
af CM STÅL & MONTAGE.
- Ja, vi er meget fleksible og 
indretter os mest hensigts-

mæssigt i forhold til kundernes 
ønsker og behov. Således løser 
vi naturligvis opgaver ude hos 
kunderne og hjemme på vores 
eget værksted, lige som det 
passer kunderne bedst, for-
klarer medindehaver Michael 
Frederiksen til Månedsmaga-
sinet Erhverv Fyn. 

· Alm. malerarbejde for erhverv og private
· Lejligheder for boligforeninger
· Ude- og indvendig maleropgaver
· Rådgivning ved udførelse af maleropgaver

 
Hvidkærvej 1  •  5250  Odense SV  •  66 17 03 17

www.thiemannkok.dk

Reparation af stenslag uden tidsbestilling 
- på kun 15 min. 

2 min. fra motorvej...

cM STÅL & MoNTAGE APS · Bystævnet 11 · 5474 Veflinge . Telefon 24 23 24 26 - 21 79 92 56
www.cmstaal.dk · kontakt@cmstaal.dk

Fyens Klargøring

Alt til klargøring

Biler

Både

Campingvogne

Fyens Klargøring
Odensevej 137
5400 Bogense

Tlf. 30 54 78 87
fyensklargoring@gmail.com
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Grøn el – lune fordele
Skamby El vejleder 
erhvervs- og privat-
kunder om miljørigtige 
løsninger, der luner 
budgettet. Energitjek 
og kundeseminar 
blandt andre fordele. 

Stærk, lokal og hurtig service 
når det gælder industri, land-
brug, gartneri, bolig og hvideva-
rer er fortsat Skamby El’s sikre 
varemærke.
Nu forstærker indehaverne Ro-
bin Saager Jakobsen og Annika 

Nydal den gode service med 
Skamby El’s nye medlemskab af 
det landsdækkende samarbejde 
i TS-Gruppen med 26 lokale el-
installatører og 36 afdelinger 
landet over.

Grøn energi

- Det handler om at styrke vores 
viden og kompetencer. Og en af 
de attraktive nye fordele for vo-
res erhvervs- og privatkunder er 
de muligheder, der ligger i ud-
nyttelsen af grøn energi. I form 
af eksempelvis varmepumper, 
jordvarme og små husstands-
vindmøller, fortæller medinde-
haver Robin Saager Jakobsen til 
Månedsmagasinet Erhverv Fyn.
Skamby El lægger stor vægt på, 
at firmaets produkter holder et 
højt kvalitetsniveau. Det bety-
der, at eksempelvis varmepum-
per, der udnytter luftens varme, 
lever op til de lovede specifika-
tioner. 

Økonomisk gevinst

- En investering i grøn energi lu-
ner på mere end én måde. Dels 

giver det lys og et sundt indekli-
ma. Dels nedsætter det brugen 
af Verdens ressourcer – også gi-
ver det en økonomisk gevinst, så 
vores kunder kan bruge pengene 
til noget sjovere, tilføjer Annika 
Nydal.
Skamby El har netop selv inve-
steret i en ny husstandsvind-
mølle. Dermed får virksomhe-
den sine egne erfaringer med 
moderne og grøn vindenergi – til 
glæde for kunderne. 

God dialog

TS-Gruppens nordfynske med-
lem lægger samtidigt stor vægt 
på god dialog og tæt samarbejde 
med alle kunder. Det inkluderer, 
at medarbejderne sammen med 
de enkelte kunder afstemmer 
faktorer som tid, pris og forvent-
ning, før opgaverne løses. 

Skamby EL ApS
Bredgade 14
5485 Skamby 
Telefon 64 85 12 74 
www.skambyel.dk
info@skambyel.dk

- automatik til industri og gartneri

CREATIVE MACHINERY APS
· Produktion og udvikling af maskineri
· Projekt udvikling i tæt samarbejde
med modtageren

· Projekter og Service
· Jern Laser skæring / styring

Jeg udvikler og producerer
maskinen du ikke vidste
fandtes...

· ideoplæg i samarbejde med kunden
· indhentning af tilbud , inkl. div. know how
· pris sætning
· tilskuds søgning
· samarbejds aftale før projektstart
· tester inden aflevering
· opfølgning ved ibrugtagning

Mange års efaring, hvilket
sikrer opgaven bliver udført i
højeste kvalitet!

adresse djfkjf dj f j jjf
Tlf. jfjfaældjfæ aj
www. kdlfadjf

Udvikling er samarbejde
mellem bruger og producent...

Kontakt for uforbindende forespørgsel: Casper Mark

Vort formål:
· Effektivisering
· Kvalitet

· Tilfredshed
· Indtjening

Møllerled 32 · 5400 Bogense
Tlf. 21 17 50 45
www.creativemachinery.dk
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Manglende el-sikkerhed 
koster

den i dag tilbyder et bredt pro-
duktprogram inden for lyn- og 
overspændingsbeskyttelse, sik-
kerhedsudstyr, også til perso-
nel, kabeltilbehør, kabelskabe, 
afledere, måletransformere, 
sikringer, måleinstrumenter, 
nødstrømsanlæg (UPS) samt 
strømforsyninger.

Dyr affære

Hyppigheden af lyn er relativt 
lav i Danmark, når man sam-
menligner med andre landom-
råder, eksempelvis Sydeuropa 
og landene omkring Middelha-
vet. Her er cirka 30 årlige dage 
med torden mod Danmarks 
omkring 10. Alligevel kan det 
som nævnt blive en særdeles 
dyr affære at undervurdere ri-
sikoen ved lynnedslag. 

DESITEK A/S leverer 
effektiv beskyttelse, 
så lyn ikke påvirker 
stærkstrømanlæg 
samt telefon-, anten-
ne- og datalinjer.

Et enkelt lynnedslag kan 
lamme de virksomheder, der 
ikke tager deres forholdsreg-
ler. Et uventet lyn kan derfor 
give store tab hos eksempelvis 
virksomheder med et kostbart 
produktionsanlæg.

Risiko på lang afstand 

Selv om direkte lynnedslag 
i bygninger er sjældne, kan 
overspænding fra lynned-

slag give omfattende skader 
på elektronisk udstyr op til 
halvanden kilometer fra ly-
nets nedslagssted. DESITEK 
leverer her en række kompo-
nenter, der beskytter effektivt 
mod lyns påvirkning – både til 
stærkstrøm samt telefon-, an-
tenne- og datalinjer. 
DESITEK leverer ikke alene 
de rette komponenter. Fir-
maet informerer også om, at 
komponenterne skal monteres 
og forbindes korrekt, da det 
har særdeles stor betydning 

for sikkerhedsudstyrets effek-
tivitet.

over 100 års erfaring

DESITEK er stiftet i 1988 af 
Ernst Boye Nielsen i tæt sam-
arbejde med det tyske firma 
DEHN + SÔHNE GmbH + 
Co. KG. Dette firma, der har 
over 100 års erfaring og er fø-
rende på markedet for effektiv 
lynbeskyttelse, ejer i dag DE-
SITEK.
DESITEK har løbende udviklet 
sig. Det betyder, at virksomhe-

DESITEK A/S · Sunekær 8 · 5471 Søndersø · Telefon 63 89 32 10 · www.desitek.dk · desitek@desitek.dk

Tømrerfirma Gert Fogt A/S
Pedersmindevej 15 · 5485 Skamby

Telefon 64 89 15 00 Mobil 40 57 15 00
www.gertfogt.dk · gf@gertfogt.dk

Murerfirmaet Nordfyn A/S
Snavevej 1A · Søndersø · Telefon 64 86 13 03

www.murerfirmaetnordfyn.dk
jhk@murerfirmaetnordfyn.dk

 

Tømrerfirma Gert Fogt A/S og Murerfirmaet Nordfyn A/S
Effektivt og moderne erhvervs- og boligbyggeri i hele landet

Tømrerfirma Gert Fogt A/S og Murerfirmaet Nordfyn A/S løser bygge- og renoveringsopgaver over hele Dan-
mark med centralt udgangspunkt ved Søndersø på Nordfyn.
Firmaerne beskæftiger i dag omkring 30 ansatte inden for fagområderne tømrer- og snedker, støbe- og mu-
rer samt maler.
– Vi løser alle former for hoved- og fagentrepriser, fra det store erhvervsbyggeri til den lille reparation. Altså 
alt inden for projektering, nybygning og renovering, forklarer direktør og indehaver Gert Fogt. 

Murerfirmaet Nordfyn A/S’ daglige ledelse varetages af medindehaver Jakob Holme Kej.

Renovering og daglig vedligeholdelse af Dallund Slot, renovering af Karen Blixen Museum, byggeri af det nye 
Hellige Kors Kirkecenter Jyllinge samt indretning af Dansk Jødisk Museum er aktuelle eksempler på Gert Fogt 
A/S og Murerfirmaet Nordfyn A/S vellykkede arbejde.

Begge virksomheder er medlemmer af Dansk Byggeris garantiordning  
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Fra bund til grund

giver resultater. Vi får mange 
opgaver efter mundtlige anbe-
falinger, tilføjer indehaver Sø-
ren Andreas Jensen.
Med tanke for friluftslivet i 
det kommende sommerhalvår 
ønsker Entreprenør SA Jensen 
også flere opgaver med anlæg-
gelse af haveanlæg. Gerne ud-
fordringer der appellerer til en-
treprenørens kreative evner.

Stor erfaring
- Skulle jeg prøve det, skulle det 
være nu. Og jeg har fået en god 
start trods finanskrisen.
Sådan lyder det fra entreprenør 
Søren Andreas Jensen, der i ja-
nuar 2008 åbnede sin nye virk-
somhed med mottoet Fra bund 
til Grund – og årelang erfaring 
fra entreprenørbranchen.
I dag har det lille firma i alt 
fem ansatte, der har rigtigt 

godt gang i opgaverne, der også 
udføres i totalentrepriser.

Nybyggeri

- For øjeblikket er vi i gang 
med flere store opgaver, blandt 
andet en ny hovedledning for 
Bogense Forsyningsselskab. 
Opførelse af et nyt graverhus 
ved Søndersø Kirke, tilbygning 
til en privatbolig samt byggeri 
af et nyt parcelhus i Bogense 

er eksempler på andre aktuelle 
opgaver, forklarer Søren An-
dreas Jensen til Månedsmaga-
sinet Erhverv Fyn.
Indstillingen er klar. Opgaver-
ne skal udføres, så det hånd-
værksmæssige kvalitetsniveau 
er helt i vinkel.

Haveanlæg ønskes

- Vores arbejde skal bare være 
i orden. Intet mindre – og det 

Entreprenør SA Jensen · Savværksvej 13 · 5400 Bogense · Telefon 60 14 27 61 · frabundtilgrund@yahoo.dk

Entreprenør SA Jensen løser alle entreprenøropgaver med stikord som for  
eksempel jordarbejde, vand, fjernvarme, sokler og gulve, asfaltering, fliser og haveanlæg.

Vil du spare andet end PENGE?
Ecotek kan give dig REN luft i økonomien.
Opvarmning med træpiller er nemt og RENT.

Lidt om RDS og Topafgang

RDS – For at imødekomme det danske vejr og skiftende kvalitet af træpiller, har 
Ecoteck med et nyt intelligent system gjort det endnu lettere at betjene en Ecoteck 
træpilleovn. Ved konstante målinger af den forbrændingsluft, der tilføres brændskålen, 
kan ovnens computer registrere forskelle i træpillerne, skorstenens trækforhold og 
rengøringstilstanden. RDS som systemet betegnes, kan sikre dig en bedre udnyttelse 
af pilleovnen.

TOPAFGANG – Som noget helt nyt lanceres pilleovnen MAVI med topafgang (øverste 
foto). MAVI kan ca. opvarme 110 m2 og er nem at sætte i stedet for en traditionel 
brændeovn.

KONVEKTiONSVARmE · muLiGhED FOR iNDByGNiNG
VARmEFLyTNiNG · TiLSLuTNiNG TiL cENTRALVARmE

Kontakt os for yderligere information

TT hANDEL & SERVicE v/ Torben Thorup
Adelgade 130 · 5400 Bogense · t.t.jensen@stofanet.dk  · www.tt-handel.dk

TELEFON 22 93 62 27
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cm STÅL & mONTAGE APS

Vi varetager alle 
smedeopgaver indenfor:

Rørarbejde/rørarbejde under tryk 
ved hjælp af frysning

Montage · Konstruktion
Plade · Rustfrit stål · Aluminium · Kobber

Certifikat svejseopgaver indenfor 
kraftvarme, industri, og fødevare udføres 

i rustfrit samt sorte rør.
Kort sagt, vi laver alt indenfor 
smede- og montage arbejde!

Ring gerne for et 
uforpligtende tilbud!

cm STÅL & mONTAGE APS

Bystævnet 11 · 5474 Veflinge
kontakt@cmstaal.dk 

Claus Nielsen tlf. 24 23 24 26
Michael Frederiksen tlf. 21 79 92 56

Effektiv hudpleje 
og afstressende wellness

Arusa
Hudplejeklinik

Lotte Bjørnsen · Nørregade 45 B · 5000 Odense C · Tel: 50 72 83 25

Ansigstbehandlinger 
· Rynkereduktion
Hydradermie  

· Alt i Guinot   
· Teenage 

· Hårfjerning 
· Manicure 
· Pedicure 
· Massage Arusa

Hudplejeklinik

Arusa_annonce_EF_90x60:Layout 1  17/11/10  11.04  Page 1

Vores fornemmeste opgave,

er at servicerer vores kunder, 

så de er tilfredse… 

Jyllandsvej 9 · 5400 Bogense · kontor@elnielsen.dk

Tlf. 64 81 14 26

Særslev Blik & VVS klarer alt indenfor blik, VVS og gasservice
Vand, varme, sanitet og gas er kernen i vores forretning, hvor de bedste fagfolk sikrer, at du får den højeste 
kvalitet. Vi er specialister i alt fra tilslutning af gaskomfurer til installation af naturgas.

Vi udfører alt i blik, zink eller kobber uanset om det er tag, tagrende eller facaden.

Vi tilbyder også løbende service og eftersyn på alle VVS-installationer og skræddersyr en serviceaftale til dit behov, 
så du aldrig behøver bekymre dig om gassen…

Vi giver gode råd og en samlet pris på arbejdet, inden vi går i gang. Særslev Blik & VVS er altid klar til at rykke 
ud, uanset om det er hverdag eller weekend.

Særslev Blik & VVS
Hemmerslev 45 · Særslev · 5471 Søndersø · Tlf. 64 84 13 32 · www.saerslev-gas-vvs.dk

Businessmøde midt i DK 
til næste dag, tilføjer Susanne 
Nielsen.

750 flotte kvm.

Den tidligere adresse for en 
fagforeningsfilial fremtræder i 
dag med 750 flotte og nyreno-
verede kvadratmeter. Stedet 
er smart og funktionelt indret-
tet, så to forskellige møder kan 
afvikles på samme tid, uden at 
gæsterne forstyrrer hinanden. 

Fru Nielsens Køkken 

er andet end vellyk-

kede privatfester. 

Firmaer, konsulenter 

og sælgere får også 

perfekt opbakning til 

effektive møder.

Alt i AV-udstyr
- Vi har alt i AV-udstyr, tre 
gode mødelokaler med plads 
fra 50 til 150 deltagere og en 
central placering tæt på Oden-
se, midt i Danmark, forklarer 
Susanne Nielsen, indehaver af 
Fru Nielsens Køkken, Kvin-
devadet 9 i Otterup.

Individuelle ønsker

Herfra sender Susanne Niel-

sen derfor en klar invitation 
til alle firmaer og forretnings-
drivende.

- Vi bakker op om jeres forret-
ningsmøder og indretter da-
gen efter kundernes specielle 
ønsker. Morgenmad, frokost 
og eftermiddagskaffe serverer 
vi efter ønske, også med frisk-
bagt kage. Ved møder flere 
dage i træk kan alt stå parat 

Fru Nielsens Køkken · Kvindevadet 9 · 5450 otterup · Telefon 64 82 41 35
www.fru-nielsens-koekken.dk · info@frunielsenskoekken.dk
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Realisér boligdrømmen 

bolig, så man kan lige så godt 
bruge dem dér, hvor man får 
mest ud af dem.   
PS Byggehjælp samarbejder 
med vvs og elinstallatører, med 
god viden i opvarmningsformer 
og varmestyring. 

Fast tilbud

Interesserede kunder kan få et 
fast tilbud ud fra deres egne, PS 
Byggehjælps eller måske en ar-
kitekts tegninger og beskrivel-
ser. PS Byggehjælp kan levere 
projektet fikst og færdigt - eller 
som projekt, hvor kunden selv 
hjælper til.

PS Byggehjælp v/
tømrermester Peter 
Simonsen udfører det 
hårde arbejde, når 
drømmen om nyt tag, 
vinduer, døre, om og 
tilbygninger eller lig-
nende skal opfyldes. 
Boligdrømmen udføres 
gerne som totalløsnin-
ger.

 
- Vinteren er lige om hjørnet. 
Så er spørgsmål om god og vær-

difuld isolering og velfunge-
rende tag, vinduer og døre igen 
aktuelle. Det er dyrt at fyre for 
gråspurvene – og tilsvarende 
smart og økonomisk at holde 
fast i varmen. Her har vi man-
ge års erfaring i arbejdet med 
vinduer i villaer og parcelhuse. 
Sammen finder vi de vinduer, 
der bedst ind i kundernes bolig 
og samtidigt sparer på varmen, 
fortæller tømrermester Peter 
Simonsen.  

Elegant tag

Lige nu er PS Byggehjælp 
blandt andet i gang med at læg-
ge nyt tag af typen MetroBond 
fra Metrotile Skandinavien A/S 

på en charmerende landejen-
dom ved Søndersø. MetroBond 
hører til markedets mest gen-
nemtænkte og holdbare stål-
tage med bl.a. en belægning af 
aluzink. Det er på samme tid 
både let, ekstremt holdbart og 
rigtigt elegant.
PS Byggehjælp står også klar 
med et stort udvalg af nye vin-
duer og døre. Altid i markedets 
bedste kvalitet og materialer.

Smart solvarme

- Her ved Søndersø laver vi en 
omfattende tagrenovering, der 
også inkluderer nyt solvarme-
anlæg. Et godt eksempel på et 
topmoderne solvarmeanlæg 
der er så effektivt, at selv få 
kvadratmeter solfanger leverer 
rigeligt varmt vand til husstan-
den, fortsætter tømrermester 
Peter Simonsen.
Han blev selvstændig i 1994 
og beskæftiger i øjeblikket to 
svende og en lærling.
Når man bygger om eller reno-
verer, skal man tænke energi-
rigtigt. Der bliver brugt mange 
penge på at modernisere sin 

· Døgnvagt · Taxa- og buskørsel
· Liftbusser 

· 4-8-12 pers. vogne

· Al turistkørsel 
· 19-30-50 pers. vogne 

· Ring og få et godt tilbud

info@kaempestaxi.dk

n
o

rDfYnS BuSSEr

KÆmPE tAXi

v/Hans Kæmpe
64 84 11 69

Klaus Berntsensvej 31
5471 Søndersø

Bogense:
64 81 11 69

PS Byggehjælp 
v/tømrermester 
Peter Simonsen

Mejerivej 27
5471 Søndersø

Telefon 64 89 10 70
www.psbyggehjaelp.dk
ps@psbyggehjaelp.dk

LP Auto
– ring for uforpligtende tilbud

· Klargøring til syn

· Køb/salg af brugte 
 biler

· Pladearbejde

· Autoreparationer

28 89 62 42
65 95 42 42

Åbent mandag-fredag 
kl. 8.00-18.00

Grønnegyden 23
5450 Otterup
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De renser, maler 
og algebehandler 
tage på hele Fyn. 

Med meterstore spuleslanger 
rykker de ud til de hustage, som 
trænger til en hjælpende hånd.
»Vi renser og maler bølgeeter-
nit og betontegl,« fortæller Jan 
Ærenlund, som ejer firmaet 
Tagrens i Bogense.«

»Vi renser taget med rent vand 
og højtryk. Efter rens algebe-
handler vi taget, samt efterser 
for defekte plader, som vi ud-
skifter inden vi maler det.« »Vi 
er medlem af Dansk Byggeri 
Tagmalerforening, og giver 
garanti på udført arbejde.«

Alger på nye tage

Nye tage bliver indenfor 2-3 år 
belagt med mos og alger, pga. 
milde vintre, forurening, gyl-
lespredning, global opvarm-

ning, høj ph-værdi i stenene, 
o.l. »Derfor er det vigtigt at 
algebehandle taget hvert eller 
hvert andet år, så mos og alger 
ikke får mulighed for at sætte 
sig – det er bedre at forebygge 
end at helbrede,« siger Jan 
Ærenlund.
»Vores kunder har mulighed 
for at tilmelde sig en service-
ordning, så vi kommer fast, 
hvert eller hvert andet år, og 
algebehandler taget,« fortæl-
ler Jan Ærenlund.

»Har du et nyt tag, så skynd 
dig at ringe, og få et godt til-
bud på en serviceordning, in-
den mos og alger angriber ta-
get,« lyder opfordringen.
Har du et 5-10 år gammelt tag, 
er det stadig muligt at gøre det 
pænt igen.
Priser fra 5,- kr. pr. m2 inklu-
siv moms.

Et renoveret tag  
holder længere

Tagrens, Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02

Trækker du stikket ud 
i tordenvejr?

leverandør 
af 
sikkerhed

elinstallationer og elektronisk udstyr i dit hjem eller din 
virksomhed kan beskyttes effektivt mod skader som 
følge af uvejr. 
spørg os hvordan, eller se mere på www.desitek.dk
desiTek a/s · sunekær 8 · 5471 søndersø · Tlf. 6389 
3210

mere end revision...
3 revision
3 Skatteplanlægning
3 Skattefri omdannelse
3 virksomhedsskatteordning 
3 Holding
3 Økonomisk rådgivning
3 EDB-budgettering
3 omstrukturering
3 Aktionærrådgivning

vor målsætning er et højt serviceniveau 
med en nær kundekontakt

REVISIONSFIRMAET JØRGEN GEERTSEN
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

MEDLEM AF K KRESTON DANMARK SAMT KRESTON INT.

tlf. 64 89 17 13 . fax 64 89 34 98
geertsen@kreston.dk · www.jgeertsen.dk
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Gazellesucces og kvalitet
duktion og kontakt til even-
tuelle underleverandører. Det 
benytter mange større kun-
der sig af. Maskinfabrikkens 
store lager opbevarer derefter 
de færdige varer, klar til leve-
ring.

Montage og baljevogne

For få år siden overtog Ken-
net Pors og Alf Jensen firmaet 
Tinsø, der hører til på samme 
adresse som Nislev Maskinfa-
brik. Tinsø leverer et stort ud-
valg af kvalitetsprodukter til 
vaskerier, renserier samt ho-
spitaler og institutioner. Tinsø 
leverer også rustfrit udstyr til 
slagterier.

Nislev Maskinfabrik 
ApS, grundlagt 1974, 
leverer topmoderne 
kvalitet og fleksibel 
service til stærke 
priser.

Siden direktør Kennet Pors 
overtog Nislev Maskinfabrik 
i 1997, er den tekniske ud-
vikling accelereret, bl.a. med 
investering i nye dreje- og fræ-
semaskiner. Det betyder, at 
Nislev Maskinfabrik konstant 
matcher kundernes ønsker på 
markedet og leverer udstrakt 

service, Det frigør ekstra res-
sourcer hos kunderne, der i 
stedet kan bruge dem på at 
udvikle deres virksomhed.

Produktudvikling

- Vi hjælper gerne kunderne 
med produktudvikling. Og vi 
kan med kort varsel ændre og 
omlægge produktionen, så vi 
hele tiden er på omgangshøjde 
med kundernes ønsker og be-
hov, forklarer direktør og inde-
haver Kennet Pors.
Det hårde arbejde har båret 
frugt. I både 2005 og 2006 er 
Nislev Maskinfabrik af Dag-
bladet Børsen kåret gazelle-
virksomhed blandt godt 1300 

virksomheder i Danmark, der 
opfylder kriterierne for hæde-
ren for pladsen blandt de hur-
tigst voksende danske virk-
somheder.

Dreje- og fræseopgaver

Alle former for dreje- og fræ-
seopgaver løses af Nislev 
maskinfabriks dygtige med-
arbejdere på virksomhedens 
moderne maskiner.
Trods stærk vækst fokuserer 
virksomheden fortsat på ker-
neværdier som fleksibilitet og 
leveret kvalitet til aftalt tid. 
En anden stor fordel er, at Ni-
slev Maskinfabrik kan styre 
hele arbejdsgangen ved pro-

Nislev Maskinfabrik ApS · Hjorslevvej 37 · 5450 otterup · Tlf. 64 82 14 38
www.nislevmaskinfabrik.dk · nm@nislevmaskinfabrik.dk 

TINSØ ApS · Hjorslevvej 37 · 5450 otterup · Tlf. 65 30 20 32 · www.tinso.dk · tinso@tinso.dk
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København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L

Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000 

THE CONTINUANCE
OG A VISION

Ny afdeling 
på Fyn

København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L

Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000 

THE CONTINUANCE
OG A VISION

Ny afdeling 
på Fyn

København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L

Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000 

THE CONTINUANCE
OG A VISION

Ny afdeling 
på Fyn

Topdesign til kontoret
Wigandt & Schultz A/S, moderne leverandør af møbler til kontorer, møde- og  

konferencelokaler samt kantiner, er ny markant spiller på det fynske kontraktmarked.

Montana og Erik Jørgensen
- Det handler om flot design og funktionel kvalitet fra mellem-
markedet og opefter. Med møbler fra blandt andre Montana, 
Fritz Hansen, Erik Jørgensen, HÅG og Holmris Office. Smukke 
helhedsløsninger og smukt design. 
Sådan forklarer Tommy Nielsen, fynsk distriktschef hos Wigandt 
& Schultz med en 25 år lang baggrund i fynsk erhvervsliv.

Goddag til Fyn

Nu er Wigandt & Schultz, med afdelinger i København, Roskilde 
og nær Århus, godt på vej ud af finanskrisens dødvande – og ind 
som ny markant samarbejdspartner med totale indretningsløs-
ninger til det fynske erhvervsliv.
Wigandt & Schultz’s knap 30 ansatte opnåede en flot omsætning 
i det seneste regnskabsår – takket være fint og inspirerende sam-
spil med nogle af landets førende virksomheder i både industri, 
kontor og banksektor.

Egne arkitekter
- Vi har egne arkitekter og montører og har blandt andet indret-
tet 550 arbejdspladser til SEB Bank Danmark i 2009 og 2010. 
Vi har en meget lang og flot referenceliste i samarbejdet med de 
private virksomheder, fortsætter Tommy Nielsen.
Seriøs og god rådgivning er sammen med ovennævnte design- 
og kvalitetsprægede produktsortiment den væsentligste årsag 
til Wigandt & Schultz’s succes. Kort sagt handler det om råd-
givning, funktionel kvalitet og design, der giver mest værdi for 
pengene. Ikke om papkasser.

Kundens behov 

Udgangspunktet er altid den enkelte kundens behov. Wigandt & 
Schultz er kendt for god service med konsulenter og levering over 
hele Danmark. 
Planen er, at Wigandt & Schultz åbner nyt fynsk showroom i lø-
bet af det kommende år.

København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L

Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000 

THE CONTINUANCE
OG A VISION

Ny afdeling 
på Fyn

Din lokale VVS·EL installatør

 Gaskedler EL installation

 Solvarme Solceller    

 Jordvarme Alarm    

 Tag & facade Hvidevarer   

 Ventilation EDB/netværk

 Badeværelse Belysning  

Totalløsninger: Industri, erhverv og privat

John Riber
Mobil 4080 1446

Jesper Mikkelsen
Mobil 4080 1442
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Guinots Hydradermie behandling udføres kun af
godkendte læge-eksaminerede skønheds-
eksperter, og uanset om du er i New York, Paris
eller Odense vil du få præcis den samme høje
kvalitet i behandlingen.

”Jeg har valgt at investere i
Hydradermie-teknologien og
benytter det til langt de fleste
ansigtsbehandlinger, fordi det
er en både effektiv og veldoku-
menteret behandlingsform,
fortæller kosmetolog Lotte
Bjørnsen. Man kan simpelthen
se, hvordan huden liver op
under behandlingen. Og det har
jeg ikke oplevet i samme grad
med andre behandlingsformer.
Og så er virkningen desuden langtidsholdbar
– hvilket mine kunder selvfølgelig lægger stor vægt på.”

Hudcellerne tilføres ny energi
Hydradermie er velegnet til alle, idet der arbejdes med specifikke
geler og serum tilpasset de forskellige hudtyper. Behandlingen
udføres ved hjælp af et specialudviklet apparat, som får hudple-
jeprodukterne til at virke dybere i huden end ved almindelig,
manuel hudbehandling. Hydradermien minimerer forekomsten

af rynker, arbejder på
urenheder og lagrer
fugtigheden i dybden af
huden, så dehydrering
undgås. Samtidig virker
behandlingen genop-
byggende på hudens
celler.
For første gang indenfor
moderne hudpleje kan
man nu - udover de liv-
givende næringsstoffer –
også tilføre energi til
cellen. Med de nyeste hud-
plejeprodukter - Guinot
Age Logic Cellulaire –
sættes hudens ældnings-
proces så at sige i bakgear. 

Læs mere om metoder 
og behandlinger på 

www.arusa.dkArusa
Hudplejeklinik 

Nørregade 45 B · 5000 Odense C · Tel: 50 72 83 25

Den bedste kur mod træt hud og rynker
Lotte Bjørnsen lancerer international skønhedssucces i Odense

Arusa_PR_EB_2010:Layout 1  17/11/10  13.30  Page 1

KTA Bogense
Køreteknisk Anlæg · Førstehjælp

Bilpleje

Vi tilbyder glatførekursus 

til alle virksomheder til specielpris

Ring og få et tilbud 

der passer til jer

+

KTA Bogense
Køreteknisk Anlæg · Førstehjælp · Bilpleje

Toftevej 8 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 81

kta-bogense@mail.dk · www.kta-bogense.dk

førstehjælp 

til dig og din bil

www.jh-svejs.dk

Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 3l · mail@flexbolig.dk

www.flexbolig.dk

Gode villaer
til fornuftige priser

Flexbolig bygger parcelhuse overalt
på Fyn og øerne.

Aftal et uforpligtende
møde om en hussnak på

tlf. 70 22 70 31

- vi kommer gerne til jer

Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 3l · mail@flexbolig.dk

www.flexbolig.dk

Gode villaer
til fornuftige priser

Flexbolig bygger parcelhuse overalt
på Fyn og øerne.

Aftal et uforpligtende
møde om en hussnak på

tlf. 70 22 70 31

- vi kommer gerne til jer
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Amigo el-bord serie
Frit valg i størrelser og overflader: Kr. 4990,00 + moms

– løsninger til bedre kontormiljøer...

CUBE

SR-Supply i bogense
20 63 63 54

www.sr-supply.dk

 SR-Supply
Vi beskæftiger sig med smedevirksomhed, 
underleverancer, industriautomation samt 
industriservice og udlejning af mindre  
entre penørmaskiner og værktøj.

Virksomhedens knowhow indenfor disse
grupper er stor, og genereret gennem mange 
års erfaring fra disse forskellige brancher

EGENSE TØMRERFORRETNING
                                                             – så bli’r arbejdet gjort!    

egensetomrer@forum.dk · www.egensetømrer.dk

l Nybygning
l Reparation
l Døre/vinduer 
l Tagarbejde
l Sommerhuse

Morten L. Jensen
Torballegyden
5450 Otterup

20 77 22 20

Vi tilbyder rengøring 
til erhverv og private 
samt havearbejde 
og snerydning til 
konkurrencedygtige 
priser

Ring 64 87 24 41

Tilsluttet 
hjemmeservice

Mobil 51 60 75 36 · www.gordetrent.dk
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Vore priser er konkurrencedygtige, 
så ring til os på tlf. 2320 4789 
eller send os en mail jeeje@pc.dk 
og få et uforpligtende tilbud

Odensevej 19 B · 5400 Bogense
lars@bogensemurer.dk

BIL 40 32 23 59

· Alm. malerarbejde for erhverv og private
· Lejligheder for boligforeninger
· Ude- og indvendig maleropgaver
· Rådgivning ved udførelse af maleropgaver

Rent, hurtigt og effektivt 
– ny fejemaskine fra Kärcher  

Et andet brugerkrav var høj ma-
nøvredygtighed. MC 50 har der-
for en indvendig venderadius på 
blot 0,75 meter takket være sty-
reteknikken med knækstyring. 
Dette gør maskinen effektiv selv 
på små og snoede arealer. 

Flere oplysninger hos
DKM ApS
Søndersø Skovvej 103
5471 Søndersø 
Telefon 64 89 21 93 
www.dkm-aps.dk

Kärcher, verden største produ-
cent af rengøringsmaskiner, 
har netop introduceret en ny 
fejemaskine på det danske mar-
ked. 
Kravene til effektiv udendørs 
rengøring på pladser, stianlæg 
og andre offentlige rum bliver 
konstant større. Kommuner og 
servicevirksomheder ønsker på 
den ene side at fastholde en høj 
rengøringsstandard for at sikre 
et smukt og sikkert byrum, på 
den anden side medfører en 

strammere økonomi, at løsnin-
gerne skal være mere effektive, 
mere driftsikre og mere miljø-
rigtige.
Kärchers MC 50 fejemaskiner 
lever selvfølgelig op til disse 
øgede krav – og Kärcher har da 
også fået hjælp fra netop kom-
muner og servicevirksomheder 
til udvikling af maskinen. Egne 
erfaringer hos Kärcher fra mere 
end 10 års udvikling af forskel-
lige udendørs rengøringsmaski-
ner er blevet kombineret med 

de professionelle brugeres øn-
sker til bl.a. effekt, indretning, 
fleksibilitet, co2-reduktion og 
formindsket støjniveau. Gode 
maskiner kan kun blive bedre, 
når brugernes erfaringer og øn-
sker inddrages. 
Derfor er MC 50 ikke alene en 
fejemaskine: Hurtigt og uden 
brug af værktøj kan maskinen 
ændres til snerydning, saltning 
eller græsslåning – ligesom an-
det tilbehør let og hurtigt kan 
installeres. 

Nordfyns Autolak
– det bedste til din bil…

Men vi maler også:
Motorcykler
Køkkenlåger
Indvendige døre

Jyllandsvej 1 · 5400 Bogense · tlf. 64 81 20 87 · Mobil 20 81 29 15

JEDORF
Smede & Montage

ved Torben Ørgaard Jedorf
n Stålkonstruktioner n Industriservice

n Reparationer n Altaner/Trapper
n Pyloner/Facadeskilte n Klip/buk plade 3000 mm 

n Svejsning: Aluminium/rustfri stål/jern

Tlf. 25 17 22 95
Møllerled 35 · Nr. Esterbølle · 5400 Bogense · jedorf@live.dk
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Vi bringer billede og lyd
ind i din virksomhed
Siden 1997 har vi leveret professionelt AV udstyr til erhverv og offentlige 
kunder i hele Danmark. Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service 
indenfor følgende områder:

 Projektorer og lærreder
 Interaktive tavler
 Rumstyringssystemer
 Digital skiltning

 Storskærme
 Videokonference
 Lydanlæg
 LED bander

Kontakt en af vores konsulenter eller se mere på www.avcenter.dk.  
Her kan du blandt andet downloade vores nyeste AV CENTER magasin 
samt tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.

Svendborgvej 39 5260 Odense S Telefon 70 20 29 55 odense@avcenter.dk
Albuen 13 6000 Kolding Telefon 75 53 60 00 kolding@avcenter.dk

Verdens første LED projektor

KR. 5.995,-
Tilbudspris frem til 31/10-2010

Casio XJ-A 130 er med sin vægt på blot 2,3 
kg. og højde på 4,3 cm. den perfekte mobile 
projektor, der passer lige ned i computer-
tasken. LED lampeteknologien giver dig en 
garanti på 20.000 lampetimer uden lampeskift. 

Normalpris 

KR. 6.995,-

SPAR KR. 1.000

  KØBENHAVN   ODENSE   KOLDING   ÅRHUS   AALBORG

spodsbjergmaskin@mail.dk

Sandvadgyden 22 · 5471 Søndersø · Telefon 41 65 08 41
www.nordsyn.dk · rene@nordsyn.dk

Vi har faciliteterne til jeres kursus eller firmaudflugt.
Unik beliggenhed i Nordlangelands smukke bakker med 
udsigt til marker og skov og 400 m til Langelandsbæltet.

5953 Tranekær tlf. 3514 2828 Internet:    E-mail: info@bs23.dkwww.bs23.dk

Kursusdage med forplejning og drikkevarer. Pris v/20 
personer. En dag fra kr. 350 pr. person. 2 dage med 
overnatning i dbvær. fra kr. 1100 pr. pers.

bogensehotel.dk

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S

Tlf. 65 96 21 26
morten@sparvath.info .  www.sparvath.info
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bogensehotel.dk

Snavevej 37 · 5471 Søndersø
64 89 13 85 · mobil 23 60 16 34
madsen@tomrer-madsen.dk
www.tomrer-madsen.dk

Alt i tømrer- snedkerarbejde

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 64811201

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE: Odensevej 136 · 5400 Bogense 

Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2218 6474 · www.fyns-bilsalg.dk

a

• Forsikringsskader

• Pladearbejde

•  Rudeskift - stenslags 

reperationer

•  Autotransport med eget 

fejeblad

• Mulighed for lånebil

•  Komplet sporing med 

4 hjuls udmåling

• Gratis synstjek

•  Til større virksomheder 

tilbyder vi 
medarbejderordninger 

- ring og hør nærmere

•  Trailerreperation 

(lys, bremserstik,dæk, 

klar til syn)

•  Salg af gode brugte og 

nye biler

Som 
autoriseret 
AutoMester 
værksted 
tilbyder vi 
professionel 
udførsel af 
alle former 
for service 
og reperatio-
ner på både 
nye og
brugte biler.

For at 
kunne yde 
vore kunder 
den bedte 
service 
er vort 
værksted 
udstyret 
med det 
mest 
moderne 
testudstyr, 
ligesom vore 
medarbej-
dere løbende 
bliver skolet 
i den nyeste 
teknik.

Service og reperation af alle bilmærker

- også indenfor garantiperioden
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En dag hos Nordfyn Erhverv
erhvervsrådet står for: net-
værksmøder, erhvervsture i 
ind- og udland, foredrag eller 
større møder om bl.a. infra-
struktur.
Hver fredag starter dagen med 
fælles morgenmad for hele hu-
set. Her snakker man om stort 
og småt, og er der en fødselar 
i huset, bliver der som regel 
også delt kage ud.

En dag hos Nordfyn 
Erhverv er hektisk, 
men en både munter 
og imødekommende 
facon præger huset i 
Søndersø. 

Bygningen på Sunekær 1 ejes 
af Udviklingspark Nord, som 
lejer lokaler til både erhvervs-
råd, en række mindre virk-
somheder samt et EU-kontor.
I alt har knap 20 mennesker 
deres faste gang i huset: er-

hvervschefen, erhvervsrådets 
sekretær og fire-fem akade-
mikere på erhvervsrådets 
projektkontor samt ejere og 
ansatte i virksomhederne, der 
bor i huset og omfatter alt fra 
DNA-forskere over computer-
nørder til psykologer. De man-
ge mennesker giver en masse 
liv, og i kantinen, hvor froko-
sten indtages i fællesskab, går 
snakken om både løst og fast; 
bekendtskaber gøres, netvær-
ket udvides, og pludselig duk-
ker en iværksætter op og viser 

sit nyeste påfund, og alle giver 
øjeblikkeligt deres besyv med, 
og der bliver ikke lagt fingre 
imellem. 
I løbet af dagen kommer og går 
en række erhvervsdrivende og 
iværksættere, som benytter 
sig af erhvervsrådets service-
tilbud: fx rådgivning om op-
start, forretningsplan, gene-
rationsskifte, finansiering og 
fundraising.
På projektkontoret arbejder 
fire akademikere med både 
rådgivning af medlemsvirk-
somhederne og de tiltag, som 

Nordfyn Erhverv
Sunekær 1

5471 Søndersø
Telefon 63 88 20 30

www.nordfynerhverv.dk
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Kvalitet, nemt og bekvemt 
hos Kunstgården i Skovby ved 
Bogense. Blandt andet i form 
af en ny tilbygning, facade, 
lager og loft. Også skolereno-
vering for kommunen hører til 
opgaverne.
– Vi arbejder tæt sammen 
med maler-, murer-, elektri-
ker- og vvs-kolleger, lige som 
vi også er underleverandør til 
Huskompagniet. Uanset hvem 
kunden er, lægger vi en stor 
ære i, at alle opgaver udføres 
i henhold til firmaets motto 
»Kvalitet, nemt og bekvemt”, 
slutter tømrermester Torben 
Grønbæk.

Kærby Tømrerforret-
ning, ved tømrerme-
ster Torben Grønbæk, 
udfører alt i tømrer-
arbejde, eksempelvis 
ny-, om- og tilbygning, 
døre, vinduer, køkken 
og bad

– Jeg har arbejdet som tømrer 
siden 1993 og været selvstæn-
dig tømrermester siden 2007, 
forklarer tømrermester Tor-

ben Grønbæk, Kærby Tømrer-
forretning. 

Nyt parcelhus

Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn møder Torben Grønbæk 
og nogle af hans fem ansatte 
svende til en morgensnak på 
Lauravænget i Næsbyhoved 
Broby. Her er Kærby Tømrer-
forretning i fuld gang med at 
bygge et nyt parcelhus. Helt i 
tidens ånd bliver huset meget 
energivenligt, blandt andet 
med væsentligt mere isolering 
end tilsvarend huse blev ud-
styret med for blot få år siden.

Tag, til- og ombyg
– Vi laver alt i tømrer- og 
tagarbejde, også i fag- og ho-
vedentrepriser. Vi bygger en-
familie- og typehuse, laver og 
monterer døre, vinduer, ter-
moglas, til- og ombygninger 
samt monterer køkken og bad. 
Mindre støbeopgaver udfører 
vi også, fortsætter tømrerme-
ster Torben Grønbæk, Kærby 
Tømrerforretning.  

Kunstgården

Kærby Tømrerforretning har 
de seneste to år udført en del 
renovering og modernisering 

1/2 R Reklame

Kærby Tømrerforretning  · Sandholtvej 32 · 5400 Bogense · Telefon 64 81 21 17 / 40 40 56 40
www.torbenpedersen.dk · kaerbytf@mail.dk
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Stærkt kreativt trekløver
ply og maskinarbejder Søren 
Rasmussen fik tidligere i år 
125.000 kr. i udviklingsstøtte 
fra Nordfyns Lokale Aktions-
gruppe. Pengene er brugt til 
køb af nyere brugte bukke- og 
skæremaskiner. Aktionsgrup-
pen håber, at grunden dermed 
er lagt til udvikling af flere 
arbejdspladser i den gamle ma-
skinfabrik, hvor de tre små fir-
maer deler huslejen.creative Machinery, 

Jedorf Smede og Mon-
tage samt SR Supply 
er kreative maskin- og 
smedefirmaer, der 
monterer nyt liv i gam-
mel fabrik. 

Tre gode arbejdskammerater 
med fælles afsæt i ti år på en 
tidligere arbejdsplads skaber 
i dag nyt liv i en gammel ma-
skinfabrik i Nr. Esterbølle. Her 
udnytter firmaernes respek-
tive indehavere, Casper Mark, 
Torben Ørgaard Jedorf og Sø-
ren Rasmussen individuelle og 

fælles kompetencer og netværk 
som lokomotiv til individuel og 
fælles vækst.

Små maskiner

- Ja, vi bruger hinanden som 
kolleger, der giver hinanden 
en hånd, når vi hver især har 
travlt og har brug for ekstra 
hænder. Samtidigt får vi alle 
tre et større netværk – og mu-
lighed for flere opgaver – når 
vi hjælper hinanden. Vores ar-
bejdsområder ligner jo til dels 
hinanden, forklarer elektriker 
Casper Mark.
Creative Machinery udvikler 
små maskiner til gartneri og 
industri samt servicerer og ved-
ligeholder maskiner med mere 

på samme område. Firmaet 
”tænker gerne baglæns”, når 
opgaverne skal løses. Mange 
års erfaring sikrer, at opgaver-
ne udføres i højeste kvalitet.

Skilte, dæksler m.m.
Hos JEDORF Smede & Mon-
tage producerer Torben Jedorf 
blandt andet pyloner og faca-
deskilte samt dæksler til vand-
værker og rensningsanlæg. 
Sidstnævnte laves både som 
letvægtsudgaver i aluminium 
og i galvaniseret stål, hvis der 
kræves større styrke. Desuden 
fremstilles der også trapper, 
gelændere samt diverse stål-
konstruktioner.
Værkstedet rummer blandt 
andet pladesaks, kantpresse 
samt det nyeste indenfor alu-
miniums-svejsemaskiner til de 
krævende opgaver.
- Og skal der skiftes et tag eller 
renoveres et hus, har jeg også 
erfaring med dette, tilføjer Tor-
ben Jedorf.

Nyere maskiner

Smedevirksomheden SR Sup-

Bogense Hotel
                      Anno 1822-2010

l Byens ældste hotel med moderne comfort
l Hyggelig restaurant med varieret a la carte kort
l Hotellet har 50 værelser samt mange kursus-

faciliteter såsom lokaler specielt indrettet til kur-
ser med diverse AV-udstyr såsom TV,  
video, overhead, lærred, whiteboard, flipover m.m.

l Julefrokost med tag selv bord til kr. 275,- pr. person 
med musik og dans fra kl. 18.30-01.00 på følgende 
dage: 3. og 4. samt 10. og 11. december 2010

l Weekendophold fra kr. 558,- 
 incl. 4 retters menu med kaffe med kringle 
 ved ankomst kl.15.00
l Fest til fast pris fra kr. 299,- 
 7 timers totalarr. incl. overnatning fra kr. 546,50 

Adelgade 56 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1108 · Fax 6481 3604
www.bogensehotel.dk
info@bogensehotel.dk

Dagskursus  259,- pr. personKursusdøgn fra kr. 750,- 

creative Machinery ApS
Møllerled 32 · 5400 Bogense
Telefon 21 17 50 45
www.creativemachinery.dk
cm@creativemachinery.dk

Jedorf Smede & Montage
Middelfartvej 2 · 5400 Bogense 
Telefon 25 17 22 95
jedorf@live.dk

SR-SuPPLY  
Fredskovstien 10 · 5400 Bogense
Telefon 20 63 63 54
www.sr-supply.dk
sr-supply@mail.dk

Tinsø ApS
Hos Tinsø finder du det største udvalg indenfor kvalitets-
produkter til vaskerier og renserier, hospitaler, institutio-
ner samt rustfrit udstyr til slagterier.

Vi forhandler og markedsfører:
•   Vaskeriudstyr
•   Udstyr til pleje- og omsorg
•   Renseriudstyr
•   Rengøringsvogne / udstyr
•   Logo og transfer
•   Slagterivogne
•   Biblioteksvogne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:
Tinsø ApS, Hjorslevvej 37, 5450 Otterup, 
tlf.: 65 30 20 32, fax: 65 30 20 55, mail:
tinso@tinso.dk eller besøg vor webshop: www.tinso.dk

Tinsø  19/11/10  17:22  Side 1

- automatik til industri og gartneri

CREATIVE MACHINERY APS
· Produktion og udvikling af maskineri
· Projekt udvikling i tæt samarbejde
med modtageren

· Projekter og Service
· Jern Laser skæring / styring

Jeg udvikler og producerer
maskinen du ikke vidste
fandtes...

· ideoplæg i samarbejde med kunden
· indhentning af tilbud , inkl. div. know how
· pris sætning
· tilskuds søgning
· samarbejds aftale før projektstart
· tester inden aflevering
· opfølgning ved ibrugtagning

Mange års efaring, hvilket
sikrer opgaven bliver udført i
højeste kvalitet!

adresse djfkjf dj f j jjf
Tlf. jfjfaældjfæ aj
www. kdlfadjf

Udvikling er samarbejde
mellem bruger og producent...

Kontakt for uforbindende forespørgsel: Casper Mark

Vort formål:
· Effektivisering
· Kvalitet

· Tilfredshed
· Indtjening

JEDORF
SR-Supply
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Inklusive

Tilbehør

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

MULTI FARVEMASKINE

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

Første gang under 20.000,- M/kopi, print, fax samt scan

Med lav driftspris 
incl. toner & service

MULTI FARVEMASKINE
Kopi, Print, Scan, Fax

DOKUMENT-FEEDER
50 original ark til tosidet original ark

PRINT M/NETKORT
30 farve og 30 s/h pr. minut

DUPLEKS
Til tosidet kopi & print

FAX
Fax fra maskine og over netværk

SCAN
Scan til net og E-mail

HUKOMMELSE
120 GB harddisk

ORIGINALSKAB
Bord på hjul

EKSTRA KASSETTER
Op til 3 i front

INEO +35
BYTTEPRIS NU KUN

EKSKL. MOMS

19.900,-
SOM AFBILLEDET

Hent varmen ud af den blå luft
kroner. Med en årlig besparelse 
på 30.000 kroner betyder det, at 
investeringen er tjent hjem på blot 
ti år. Anlægget forventes at have 
en levetid på 20-25 år. 

Yderligere oplysninger om varme-
pumper og Vølund Varmeteknik 
fås ved henvendelse til:

Niels Peter Skov 
på telefon 97 17 20 33 
eller www.volundvt.dk

ELLER 

Morud VVS & EL
på telefon 65 96 48 00

Eller få den lige op af jorden. Det 
lyder som en fantasi for hårdt 
plagede boligejere med store var-
meregninger, men den er god nok, 
og forklaringen er såre simpel. 
Der er tale om solens varme, som 
findes i luften og i jorden. Og alt, 
hvad der behøves for at få varme 
inden døre, er en varmepumpe, 
som kan trække solens energi op 
af jorden eller ud af luften.
Varmepumper er meget populære 
i Sverige og Tyskland, men dan-
skerne har endnu ikke helt taget 
ideen til sig. I 2007 har ca. 3.000 
boligejere fået øjnene op for mu-
ligheden, og de opnår betydelige 
årlige besparelser på varmebud-
gettet. Varmepumper er nemlig 
en økonomisk og miljømæssig 
fornuftig erstatning for forure-
nende olie, naturgas, fjernvarme 
eller elektricitet. Økonomisk fordi 
varmepumpen er væsentlige bil-
ligere i drift, miljømæssigt fordi 
varme fra varmepumper er CO2-

neutral.
Hos Vølund Varmeteknik har man 
i mere end 30 år leveret anlæg til 
opvarmning, og her undrer man 
sig over, at danskerne i en tid med 
friværdi og plads til investeringer 
i boligen ikke i større omfang ta-
ger ideen op.
Niels Peter Skov fra Vølund Var-
meteknik forklarer det således:
- Både økonomi og miljøhensyn 
taler for varmepumper, og i en tid 
med meget fokus på energibespa-
relser og global opvarmning, er 
det kun blevet endnu mere oplagt. 
Men mange boligejere har stadig 
mest fokus på synlige forbedrin-
ger, som vi typisk har set det i de 
mange nye køkkener, der er blevet 
monteret i de senere år. Her vil 
boligejere mene, at køkkenet for-
højer boligens værdi, men vi kan 
faktisk dokumentere, at varme-
udgiften sænkes, og dermed tilfø-
res boligen også værdi.
Det kræver dog en investering, 

inden varmeregningen og miljøet 
kan få glæde af varmepumpen. 
Ifølge Vølund Varmeteknik er in-
vesteringen i størrelsesordenen 
80-120.000 kroner, som man med 
driftsikkerhed og lang levetid kan 
være sikker på at få tjent hjem 
igen, typisk på 5-8 år.
Man kan læse mere om varme-
pumper på volundvt.dk.

Varmeregning halveret
I takt med energiprisernes him-
melflugt kostede det efterhånden 
»en herregård« at varme det 400 
kvm. store stuehus op på Dallund-
gaard ved Søndersø på Fyn. Da 
varmeudgiften nåede ca. 60.000 
kroner om året, besluttede ejeren 
at investere i et jordvarmeanlæg. 
Det halverede øjeblikkeligt de 
årlige driftudgifter til ca. 30.000 
kroner.
Anlægsinvesteringerne for et 
komplet installeret og driftklart 
anlæg på 40 kW lød på ca. 300.000 

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på fyn og trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · tlf. 26 68 88 61
Ring  70 11 20 19  og

hør hvordan du kan spare mange penge

Ægte 
IP-telefoni 
til erhverv

Kom i gang for 
0,- kr.
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Årets Firmabil 2010
Opel Insignia ecoFLEX.

CO2 139 – 274 g/km, 8,5 – 19,2 km/l gælder brændstofforbrug ved blandet kørsel. Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr. *Beskatningsgrundlag ved erhvervsleasing via Opel Finans af Insignia 4-dørs 1.8 Edition.

www.opel.dk

Stærk motor og lavt brændstofforbrug som reelt mindsker CO2-udslippet imponerede juryen i Business Danmark og Bilavisen. Perfekt ergonomi 
var også en af de afgørende kvaliteter. Årets Firmabil Opel Insignia ecoFLEX byder på banebrydende design og enestående køreegenskaber. 
Vælg mellem det store udvalg af tekniske innovationer og udstyr bilen efter dine behov. Insignia ecoFLEX med 160 hk fås fra 412.975 kr. Insignia 
fås fra 326.175 kr. Beskatningsgrundlag fra 249.995 kr.*

Adaptive forlygter (AFL). Intelligent forlygtesystem med ni indstillinger. Lyser ”rundt om hjørner”, blænder 
automatisk ned for det lange lys og tilpasser sig alle kørebetingelser. Beskatningsværdi 12.500 kr.*

Ergonomisk sportssæde. Innovativt design, kan justeres på alle tænkelige måder med 4-vejs pneumatisk 
lændestøtte, så du altid kommer til at sidde perfekt. Beskatningsværdi 4.500 kr.*

ecoFLEX 2.0 CDTI. Brændstofbesparende kørsel med reduceret CO2-udslip men stor ydeevne. 
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København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L

Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000 

THE CONTINUANCE
OG A VISION

Ny afdeling 
på Fyn

Nordsyn og indehaver 
René Bach åbnede 1. 
maj i år som ny syns-
hal med stor fokus på 
rådgivning og service.

- Jeg er uddannet karosseri-
smed og har selv renoveret 
flere specialbiler. Derfor er jeg 
blandt andet klar med råd og 
vejledning til mine kunder, 
når de selv pusler med deres 
biler – og herunder specialbi-
ler - med henblik på syn, for-
klarer René Bach.

Nordsyn er altså mere end 
blot en synsvirksomhed. Det 
handler om ægte interesse 
for kundernes biler, om råd-
givning og god service – også 
om veteranbiler og tilsvarende 
motorcykler.
Nordsyn minder om, at bilers 
registreringsattest skal med-
bringes til registreringssyn 
men ikke til periodisk syn. 
Ved registreringssyn skal der 
også medbringes en udfyldt 
anmeldelsesblanket. Den kan 
hentes på motorkontoret eller 
Nordsyns kontor.
 

Bilsyn og 
rådgivning

Sandvadgyden 22 · 5471 Søndersø
Telefon 41 65 08 41

www.nordsyn.dk · rene@nordsyn.dk

Kvalitet, fliser og granit
Nordfyns Brolægning sætter en 
ære i at levere kvalitetsarbejde 
til tiden. Medlemskab af Dansk 
Byggeri, herunder Byg Garanti-
ordningen, samt Brolæggerlau-
get vidner om den indstilling.
Virksomheden lægger også stor 
vægt på at uddanne næste ge-
neration i det gamle brolægger-
fag. Derfor er der konstant nye 
lærlinge på vej i virksomheden.  
I 2008 fik Nordfyns Brolægning 
også egen smede- og servicebil. 
Dermed løses kundeopgaver 
over alt på Fyn. Reparation af 
små og store maskiner, hydrau-
lik, håndværktøj samt svejsning 
hører til opgaverne.

Nordfyns Brolægning, 
et af Fyns største 
firmaer af sin slags, 
styrker driften med ny 
formand.

Firmaet er ungt, åbnet i 2001, 
men kvaliteten, stilen og den 
håndværksmæssig udførelse 
er til gengæld rigtig høj, flot og 
meget slidstærk – så arbejdet 
holder i generationer.
Nordfyns Brolægning styrker 
nu driften med ansættelsen af 
Lars Rosenkilde Pedersen som 
ny formand, der blandt andet 
skal stå for kloakeringsopgaver.

Nordfyns Brolægning ApS
Sandvadgyden 30 · 5471 Søndersø · Telefon 64 89 11 58 
www.nordfyns-brolaegning.dk · nbh@firma.tele.dk



 31

Julefrokost
Bowl’n’Fun 

holder årets

De små pakker
Velkomstpakke 
Velkomstdrink og snackkurv
Pris pr. person 39,-
Natmad 
Mulligatawnysuppe
Pris pr. person 39,-
Drikkevarer ad libitum 
Øl, vin og vand 
Pris pr. person 299,-
Præmiepakke 
3 medaljer, bowlingstatuette, 
udskrift og champagnekøler 
med 1 flaske champagne
Pris pr. pakke 299,-

Nyborgvej 4 · 5700 Svendborg 
Grønløkken 3 · 5000 Odense C 

Tlf. 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Den store pakkeWeekendjulebuffet, 1 times bowling, live musik*, 

velkomstpakke, natmad og drikkevarer ad libitum 

(øl, vin og vand fra kl. 17.00)Pr. person kun575,-Prisen er ved 4-6 personer pr. bane 
- ekskl. skoleje kr. 15,- 

*Der er ikke live musik den 19.-20. nov. og 17.-18. dec.

LIVE MUSIK*

Vi gør julefrokosten  

ekstra festlig!

Læs mere på

www.bowlnfun.dk

*Svendborg har ikke live musik

den 19.-20. nov. og 17.-18. dec

Vi har også
JULEBUFFETsøndag til torsdag!

Pr. person

  169,-

Hver fredag og lørdag fra 19. november til 18. december 2010

Julefesten med buffet, musik og dans!

Stor julebuffet med alt hvad hjertet begærer. Bl.a. sild, dampet laks, sylte, 
tarteletter, frikadeller, gammeldaws æbleflæsk, leverpostej, medisterpølse, 
fiskefilet, glaseret hamburgerryg, barbeque ben, garniture og sauce.

Derudover er der ost, ris á la mande, frugtkurv, kaffe og småkager.

Weekendjulebuffet - fredage og lørdage
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 269,-
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- 



GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

ÅBENT HUS FESTIVAL

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

koNTAkT oS For ET TILBUd dEr pASSEr TIL dIT BEHoV
Altid den rigtige pris – FØrSTE GANG!

kom til åbent hus hele december!
Vælg dag og tidspunkt, der passer bedst

Indsend tilmeldingskuponen og kom og se dET SIdSTE NyE

Venligst mail interessekupon i dag
eller tilmeld dig online på

www.guldfeldt.com

Vi viser det sidste 
nye i vor store 
udstilling med 

kæmpe 
besparelser

på såvel nye som 
brugte maskiner 

og møbler.

Er interesseret i:
 Multifunktionsmaskiner sort/hvid
 Multifunktionsmaskiner fuldfarve
 Fuldfarve printere
 Kontormøbler
 Ønsker gratis 3D indretningstegning
 Solafskærmning
 Kontorstole
 Penge/Værdi/Brandskabe
 Gratis server-/netværkseftersyn
 Ønsker gratis og fordelagtigt tilbud på service

Mail på post@guldfeldt.com

Ja tak, vi kommer  _____personer, den  ____december 

ca. kl. _____ fra (firma)____________________________

Att. (navn):______________________________________

For alle indsendte tilmeldinger kvitterer vi på den dag 
I kommer, med 1 juleand og 2 flasker rødvin pr. firma


